Uchwała Nr XXIV/177/04
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 29 czerwca 2004 roku

w sprawie: zmian budżetu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. ) oraz art. 124 ust.
1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z
2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn.zm. )
uchwala się, co następuje:
§1
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 193.838 zł
zadania własne
W dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
rozdz. 75615-wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku
od spadków i darowizn oraz podatków i opłat
lokalnych
§ 2440-dotacje otrzymane z funduszy celowych na
realizację zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych
W dziale 758-Różne rozliczenia
rozdz. 75805-Część rekompensująca subwencji ogólnej dla
gmin
§ 2920-subwencje ogólne z budżetu państwa
W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85417-Szkolne schroniska młodzieżowe
§ 2320-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
( umów ) między jednostkami samorządu
terytorialnego

77.779

77.779
77.779
111.559

111.559
111.559
4.500
4.500

4.500

§2
Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 209.395 zł.
zadania własne
W dziale 758-Różne rozliczenia

209.395

rozdz.75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
§ 2920-subwencja ogólna z budżetu państwa

209.395
209.395

§3
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 59.395 zł.
zadania własne
W dziale 801-Oświata i wychowanie
rozdz.80101-Szkoły podstawowe
§ 4010-wynagrodzenie osobowe pracowników
§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120-składki na Fundusz Pracy

59.395
32.895
27.300
4.925
670

rozdz. 80104-Przedszkola
§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120-składki na Fundusz Pracy

26.500
22.000
3.961
539

§4
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 43.838 zł
zadania własne
W dziale 750 – Administracja publiczna
rozdz.75023-Urzędy gmin ( miast i miast na prawach
powiatu)
§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników

6.372

W dziale 852 –Pomoc społeczna
rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej
§ 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

6.100
6.100

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz.85417-Szkolne schroniska młodzieżowe
§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczna
§ 4120-składki na Fundusz Pracy
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia

4.500
4.500
1.978
356
49
1.500

6.372
6.372

6.100

§ 4270-zakup usług remontowych
§ 4300-zakup usług pozostałych

400
217

W dziale 900-Gospopdarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 4300-zakup usług pozostałych
W dziale 926-Kultura fizyczna i sport
rozdz. 92601-Obiekty sportowe
§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
rozdz. 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej
§ 4300-zakup usług pozostałych

8.500
8.500
8.500
18.366
16.866
16.866
1.500
1.500

§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Drezdenku.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński

Uzasadnienie
Zwiększenie budżetu po stronie dochodów o kwotę 193.838 zł nastąpiło na podstawie:
-

pisma Ministerstwa Finansów z 25.05.2004r.znak ST3-4820-22/2004 dotyczącego
części rekompensującej subwencji ogólnej za dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień
ustawowych w podatku rolnym oraz w podatkach i opłatach lokalnych –111.559 zł
wniosku gminy o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu
zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – 77.779 zł
porozumienia z dnia 15 czerwca 2004 roku z Zarządem Powiatu StrzeleckoDrezdeneckiego dotyczącego prowadzenia zadań powiatu z zakresu
schronisk
młodzieżowych – 4.500 zł

Zmniejszono budżet po stronie dochodów o kwotę 209.395 zł na podstawie pisma
Ministerstwa Finansów z dnia 20.02.2004r. dotyczącego zmniejszenia części oświatowej
subwencji ogólnej.
Zmniejszono budżet po stronie wydatków o kwotę 59.395 zł, która dotyczy:
- zmian w wynagrodzeniach i pochodnych w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza oraz w
Szkole Podstawowej w Trzebiczu o kwotę
32.895 zł
-

zmian w wynagrodzeniach i pochodnych w Publicznym Przedszkolu w Drezdenku o
kwotę
26.500 zł

Zwiększono budżet po stronie wydatków o kwotę 43.838 zł i przeznaczono na następujące
zadania:
- pokrycie odprawy i nagrody jubileuszowej pracowników
Urzędu Miasta i Gminy
6.372 zł
-

pokrycie brakującej kwoty na zakup samochodu osobowego
dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku

6.100

zł
-

-

pokrycia kosztów bieżących i wynagrodzeń szkolnego schroniska
młodzieżowego w Goszczanowie

4.500 zł

pokrycie zwiększonych kosztów w zakresie konserwacji oświetlenia
ulicznego z uwagi na zmiany stawki VAT z dnia 1.05.04
z 7% na 22%

8.500 zł

przeznaczono środki na budowę obiektu sportowo-rehabilitacyjnego
w Drezdenku

16.866

zł
-

wykonanie zasilania szatni na boisku sportowym w Rąpinie

1.500 zł

